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Moje dcera od nejrannÄ›j&scaron;ího vÄ›ku podnikala sebevraÅ¾edné akce. Myslím, Å¾e jí od narození chybÄ›l sebemen&sca
pud sebezáchovy, byla vÅ¾dy miminko totálnÄ› beze strachu. Nebylo moÅ¾né ji nechat ani chvilku bez dozoru, pÅ™ípadnÄ›
nepÅ™ikurtovanou. PoloÅ¾it tÅ™ímÄ›síÄ•ní miminko na gauÄ• a otoÄ•it se - znamenalo, Å¾e v nejbliÅ¾&scaron;ím okamÅ¾ik
odplazí a spadne dolu. (CoÅ¾ se i stávalo.)
Sotva sedÄ›la v koÄ•áru, uÅ¾ z nÄ›j padala. Díky bohu za k&scaron;íry! Nevím, jestli i v souÄ•asné dobÄ› se vyskytují ma
které mají z niÄ•eho nic dítÄ› visící &bdquo;vedle koÄ•áru". KdyÅ¾ uÅ¾ se postavila, nesmírnÄ› milovala stát v koÄ•áÅ™e Ä•ele
zvednuté boudÄ›, drÅ¾et se za ni, a ze v&scaron;í své pidisíly s ní rumplovat. PÅ™estoÅ¾e byla bouda pevnÄ› uchycena, i tak
obÄ•as povedlo nÄ›jak ji sloÅ¾it a pÅ™ekulit se do strany. A tak chraÅˆbÅ¯h, abych jako jiné maminky vozila nastrojené miminko
a koÄ•árek drÅ¾ela lehce jednou rukou... Má rozchechtaná draÄ•ice skákala, hopsala, vejskala - a obÄ•as sebou nÄ›jak
&scaron;vihla. Jak Å™íkám - zlaté k&scaron;íry.
A pak se stalo, Å¾e jednou jsem mÄ›la otÅ™esný záÅ¾itek, na který do sm
smrÅ¥oucí nezapomenu: Káje byl rok a pÅ¯l. Byl Ä•as nedÄ›lní procházky, na kterou se s námi vydal i mÅ¯j táta.
Py&scaron;nÄ› si vezl milovanou vnuÄ•ku, která na sedaÄ•ce kupodivu vzornÄ› sedÄ›la, koukala se na lidi a byla pÅ™evelice
hodná. &Scaron;li jsme Letenskými sady a do&scaron;li aÅ¾ pod pomník. Na tom velkém placu jsem holÄ•iÄ•ku vyndala a
táta si s ní hrál. BÄ›hala od jednoho ke druhému, smála se aÅ¾ se zalykala... ProstÄ› nádhera. Já je fotila a byla moc
&scaron;Å¥astná. Pak táta Kájinku posadil na koÄ•ár a otoÄ•il se s ní k domovu. HolÄ•iÄ•ka sedÄ›la, koukala, drÅ¾ela se obÄ›m
tlapkama po stranách... A pak to pÅ™i&scaron;lo: moÅ¾ná víte, Å¾e u sedaÄ•ek byl pod noÅ¾iÄ•kami takový kovový Å¾ebÅ™
ho nesmírnÄ› ráda pÅ™itahovala k sobÄ› a kolíbala s ním dopÅ™edu dozadu.
BohuÅ¾el, nev&scaron;imla jsem si, Å¾e je
nepÅ™ik&scaron;írovaná: Kája se houpala dopÅ™edu dozadu a pak lup - najednou to vzala v&scaron;í svou jedenapÅ¯lletou
silou pÅ™ímo hlaviÄ•kou na dlaÅ¾bu! Bylo to opravdu sly&scaron;et! Ve mnÄ› by se krve nedoÅ™ezalo, táta stál najednou celý
bílý jak bez sebe - lidi kolem se zastavili... v&scaron;ichni jsme koukali na nehybnÄ› leÅ¾ící malé tÄ›líÄ•ko. VÄ›dÄ›la jsem v oka
Å¾e jsem bezdÄ›tná, Å¾e prostÄ› musí být po ní. Stála jsem absolutnÄ› bez pohybu, jak ochrnutá... Byla jsem asi pÄ›t krokÅ¯ o
V tom sebou Kája &scaron;kubla, postavila se a rozebÄ›hla ke mnÄ›, chytla se mnÄ› za nohy a volala: &bdquo;Mamí, mami,
mamííí!"
Jeli jsme s ní hned do nemocnice... PÅ™edstavte si - nemÄ›la ani bouli a ani sebemen&scaron;í otÅ™es mozku. J
si pak dávala podstatnÄ› vÄ›t&scaron;í pozor. Nejvíc to odnesl chudák táta, byl z toho tak otÅ™esený, Å¾e jsem o nÄ›j aÅ¾ mÄ
strach. Linda
UPOZORNÄšNÍ: SoutÄ›Å¾ o "MANUÁL PRO ZAÄŒÍNAJÍCÍ MAMINKY" tímto pÅ™íspÄ›vkem konÄ•í díky, d
tÄ›&scaron;it na dal&scaron;í soutÄ›Å¾!
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